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            ЗАВОД  ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН 
                 Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин,  www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com 

                 ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366 
                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

  

Број: I -54/17 

Датум: 06.09.2017.  

 

 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 

124/12,14/15 и 68/15) Извештаја Комисије за јавну набаку  број 15-10-11/17од 

05.09.2017. године, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 о додели уговора 

 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у поступку јавне 

набавке бр 4/2017, чији је предмет радови на обнови крова дворишног дела 

Великобечкеречке штедионице у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 1, уговор  

додељује НПН Градња доо, са седиштем у Новом Саду,  Љубомира Ненадовића 

бр 3, матични број 20496584, ПИБ 105946267, рачун бр 330-15007022-21 код 

Credit Agricole banke. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 28.07.2017. године донео Одлуку број 1-52/17 о покретању 

отвореног поступка  за јавну набавку радова на обнови  крова дворишног дела  

Великобечкеречке штедионице. Предмет јавне набавке није обликован по  

партијама.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана  01.08.2017. године објавио позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници.  

До истека рока за подношење понуда, до 01.09.2017. године до 10,00 часова, на 

адресу наручиоца поднете су две понуде. 
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Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број  15-10-11/17 од 05.09.2017. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:  

Подаци о јавној набавци: радови на обнови крова дворишног дела објакета  

Великобечкеречке штедионице.  

Редни број јавне набавке у плану 1.3.3 

Процењена вредност јавне набавке је 4.166.666 динара без ПДВ-а 

Критеријум за избор: економски најповољнија понуда. Елементи критеријума 

који се пондеришу 

 

Елементи критеријума Максималан број пондера 

Цена 60 

Рок за реализацију уговорених радова, не може 

бити краћи од 30 радних дана 

20 

Аванс, не може биити већи од 30% понуђене 

цене 

15 

Гарантни ропк, не може бити краћи од 2 године 5 

Укупно 100 

  

 

 

Основни подаци о понудама и понуђачима: 

  

                                                          

Ред 

бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема  

сат 

1.  

Наш број 

111-1/17 

Њихов 

број 145-

1/17 од 

30.08.2017. 

 

Заједничка понуда ГРО СТАТИК 

ДОО, Булевар деспота Стефана 13, 

Нови Сад  матични број 20240032, 

ПИБ 104829500, рачун 160-271106-

06 Банка Интеза и Art group energy 

doo, Исидоре Секулић 24, Ветерник, 

матични број  20877928, ПИБ 

107820100. 

01.09.2017. 9,40 

2. Наш број 

112-1/17 

НПН ГРАДЊА доо Нови Сад, из 

Новог Сада, Љубомира Ненадовића 

01.09.2017. 9,50 
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од 

01.09.2017.  

њихов 

број  029 

od 

1.09.2017 

3, матични број 20496584, ПИБ 

105946267, рачун 330-15007022-21 

Кредит Агриколе банка. 

 

1. У Извештају о стручној оцени Комија за јавне набавке је констатовала да 

су обе понуде благовремене, али да је заједничка понуда ГРО СТАТИК ДОО, 

Булевар деспота Стефана 13, Нови Сад  и Art group energy doo, Исидоре 

Секулић 24, Ветерник, неодговарајућа јер понуђачи нису доставили доказ да 

испуњавају додатни услов, те из тог разлога ова понуда садржи битне 

недостатке. Као такву, а на основу члана 106. ЗЈН такву опонуду треба одбити. 

У образложењу Комисија наводи да  је конкурсном докуметацијом  као 

додатни услов предвиђено да понуђачи доставе доказ да су у последње три 

године ( 2016. 2015. и 2014) изводили радове на  најмање 3 објекта који су 

споменици  културе  од великог значаја, односно споменици културе  и да су у 

најмање једном извођени радови на обнови крова. Заједничка понуда садржи 

доказ да су у траженом периоду извођени радови на једном објекту који је  

споменик културе од великог значаја, једном  објекту који је споменик кулуре 

од изузетног значаја и једном објекту под претходном заштитом. Комисија 

констатује да понуђач није доставио доказ да је изводио радове на најмање 3 

објекта који су споменик културе или споменик културе од великог значаја. 

Комисија није могла да прихвати као адекватан доказ уговор о изведеним 

радовима на Вили краља Александра Карађорђевића у Нересница јер је овај 

објекат добро под претходном заштитом. Закон о културним добрима ( „Сл. 

гласник РС“ 71/94)  у члану 2. став 3. прописао  је да се културна добра, у 

зависносности од свог значаја, развставају у категорије: културно добро, 

културно добро од великог значаја и културно добро од изузетног значаја. 

Поступак утврђивања за споменик културе регулисан је чланом 47.48. истог 

закона. Даље, Комисија за јавне набавке констује да, након што је утврђено да 

ова понуда садржи битне недостатке, у даљем току  оцењивања није 

разматрана.  
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